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Ballerup Lærerforening og psykisk arbejdsmiljø. 
 
Vi har i Ballerup Lærerforening gennem flere år konstateret en markant øgning af - anmeldelser af 
arbejdsskader, brug af krisehjælp, sygefravær, trepartssamtaler på skolerne, henvendelser fra 
sikkerheds- og tillidsrepræsentanter og direkte henvendelser til BLF. Dette på baggrund af, at flere 
og flere lærere og børnehaveklasseledere oplever problemer i det daglige arbejde på grund af det 
psykiske arbejdsmiljø. 
 
Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitetscenter har ved undersøgelser kunnet 
fastslå, at 50% af medarbejderne i Ballerup Kommune vægtede det psykiske arbejdsmiljø højst af 
samtlige faktorer i personalepolitikken i Ballerup.  
 
Disse forhold gør, at Ballerup Lærerforening forventer, at kommunen øger sit fokus og sin indsats 
på dette område ved konkrete tiltag, der forbedrer arbejdsmiljøet på de enkelte skoler. 
 
Ballerup Lærerforening vil : 
 

• Arbejde for, at der er sammenhæng mellem de krav, der stilles til undervisningen, 
og de rammer der gives 

• Arbejde for at de nødvendige resurser er til rådighed ved akutte psykisk 
belastende situationer og varige problemer i forhold til arbejdet som lærer 

• Beskrive, hvilke vilkår/muligheder, den enkelte lærer har i forhold til elever med 
svære problemer 

• Arbejde for øget efteruddannelse i konfliktløsning, supervision og teamarbejde 
• Arbejde for en forbedret personalepolitik, så den bedre understøtter det daglige 

arbejde 
• Arbejde for at nye udviklingsprojekter kun vedtages efter fælles drøftelse med 

BLF, og at de nødvendige resurser følger med. 
• Arbejde for at kommunen nedsætter antallet af udviklingsprojekter så en fornuftig 

evaluering og implementering kan ske. 
• Sætte øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø ved medarbejdersamtaler og 

lederevalueringer, og at disse afholdes efter retningslinier aftalt i 
samarbejdsudvalget. 

• Fremme udarbejdelsen af retningslinier på skolerne f. eks: vold, trusler, chikane, 
forældreklager, arbejdsfordeling mm. 

• Arbejde for, at alle lærere og børnehaveklasseledere anmelder arbejdsskader 
begrundet i det psykiske arbejdsmiljø til Arbejdstilsynet. 

• Forpligte sig til i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne at sætte det 
psykiske arbejdsmiljø i fokus på skolerne. Dette gøres bl.a. ved løbende 
udarbejdelse af APV på skolerne. 

 
 
Ballerup Lærerforening vil fortsat arbejde for, at de fysiske rammer tilgodeser det psykiske 
arbejdsmiljø, samt fastholde kommunen på dens ansvar for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.  
 
 
 


